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AR 20/3037/A 

IN DE ZAAK VAN: 

met rijksregisternummer wonende te 

- EISERES OP VERZET
vertegenwoordlad door meester 

TEGEN: 

advocaat met kantoor te 

De WQONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWESL met kantoren gevestigd te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, die woonstkeuze heeft gedaan bij 
gerechtsdeurwaarder te 
- VERWEERDER OP VERZET -
vertegenwoordigd door meester advocaat met kantoor te 

VERLEENT DE BESLAGRECHTER HET HIERNA VOLGENDE VONNIS. 

1. DE RECHTSPLEGING; 

1.1. De zaak / het verzet werd ingeleid bij dagvaarding die op regelmatige wijze aan 
de gekozen woonplaats van de verweerder werd betekend op 4 november 2020. 

Bij beschikking uitgesproken op 17 november 2020 heeft de beslagrechter in toepassing 
van artikel 747, §§ 1-2 van het Gerechtelijk Wetboek (verder afgekort als Ger. W.) de 
tussen de partijen overeengekomen conclusletermljnen bekrachtigd en de rechtsdag 
bepaald. 

1.2. De beslagrediter heeft de partt1en bij monde van hun respectlevelljke raadsman 
In hun middelen en conclusies gehoord op de openbare terechtzitting van dinsdag 26 
januari 2021, waarna de debatten werden gesloten, de zaak In beraad werd genomen en 
voor uitspraak werd gesteld op heden. 

1.3. Het dossier van de rechtspleging en de overgelegde stukkenbundels werden 
Ingezien. 

1.4. In toepassing van artikel 748b/s Ger. W. wordt de laatste conclusie van de 
partijen beschouwd als een alomvattende syntheseconclusie die de gedinginleidende akte 
en de overige conclusies vervangt. Een argument dat niet als zodanig opnieuw wordt 
verwoord doch louter steunt op een verwijzing of referentie naar een eerder In dezelfde 
aanleg genomen conclusie of gedinglnleldende akte, en dus verwijst of refereert naar een 
voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3° Ger. W. onbestaande conclusie of 
gedinginleldende akte, dient dan ook niet beantwoord te worden (zie ook Cass., 26 mei 
2011, www.cass.be en RABG 2012/11, p. 729 - 734) . 
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Men kan de feitenrechter geen onwettigheid verwijten wanneer deze oordeelt, bij 
toepassing van artikel 74Bb1s Ger. W., geen uitspraak te moeten doen over een In een 
syntheseconclusie niet hernomen ers, noch die uitspraak te moeten aanhouden. 

Het beantwoorden van een vordering die in de Inleidende akte of voorgaande conclusfes 
werd gesteld en niet werd hernomen in de synthesecondusle, maakt een miskenning uit 
van artikel 1138, 2° Ger. W. (Cass., 29 maart 2012, P&B, 2012/3, 88). 

II. DE VORDERINGEN; 

2.1. De vordering van de~ strekt er volgens de syntheseconclusles toe om: 

(1) het op 28 september 2020 betekende uitvoerende beslag op roerende goederen te 
doen opheffen/vernietigen, 
(2) In ondergeschikte orde de tenuitvoerlegging van de titel te schorsen tot wanneer de 
dwangsomrechter zich terzake zal hebben uitgesproken, en 
(3) de verweerder te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding. 

2.2. De verweerder verzoekt de beslagrechter In zijn op 6 januari 2021 ter griffie 
neergelegqe syntheseconclusle om: 

(1) het verzet als ongegrond af te wijzen, en 
(2) de eiseres te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding. 

III, LITIGIEUZE UITVOERINGSMAATREGEL: 

3.1. Bij vonnis gewezen op 8 februari 2019 ( in de zaak gekend onder notitienummer 
heeft de zeventiende kamer van de rechtbank van eerste aanleg 

West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de eiseres (na verzet) de eiseres onder meer 
veroordeeld tot herstelmaatregelen met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 

. binnen een termijn van 15 maanden, op straffe van 
verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging zonder het opleggen 
van dwangsomtermijnen In de zin van artikel 13B5b!sGer. W. 

Dit vonnis werd bij exploot van 22 j uli 2019 aan de eiseres betekend. In dit exploot van 
betekening werd aan de eiseres het bevel betekend om de herstelmaatregelen uit te 
voeren tegen uiterlijk 8 mei 2020 en om de kosten (van de betekening) te betalen. 

3.2. Op Initiatief van de verweerder werd op 28 september 2020 aan de eiseres een 
bevel tot betalen betekend voor een totale som van 21.800,15 euro waarvan 21.150,00 
euro aan verbeurde dwangsommen voor de periode van 08/05/2020 tot 25/09/2020. In 
hetzelfde exploot werd uitvoerend beslag op roerende goederen gE"legd met vaststelllr1~ 
van de verkoopdatum op 13 november 2020. 

Op 4 november 2020 heeft: de eiseres het huidige verzet doen betekenen. 

IV. BEOORDEUNG; 

4.1.' De toelaatbaarheid en/of de ontvankelijkheid van het door de eiseres 
aangetekende verzet staat niet ter discussie. De beslagrechter stelt ook ambtshalve 
daartoe geen redenen vast. De vordering Is toelaatbaar en ontvankelljk. 

De eiseres verzet zich tegen het aan haar op 28 september 2020 betekende uitvoerend 
beslag op roerende goederen. Overeenkomstig artikel 1395, eerste en tweede lid Ger. W. 
worden alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en mkidelen tot 
tenuitvoer[eguing voor de beslagrechter gebracht en Ingesteld/behandeld zoals In 
kortgedlng. 

-- -- ---- .... - - - .... - ------ --- ...... ... - - - -- - - - -- - - . - . 
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4.2. Ten onrechte is de eiseres van oordeel dat haar voorafgaandelijk aan het 
.uitvoerend beslag op roerende goederen dat per exploot van 28 september 2020 werd 
betekend, nog een bevel tot betalen had moeten worden betekend voor het bedrag van 
de verbeurde dwangsommen. 

Geen enkele wettelijke bepaling stelt dat een uitvoerend beslag op roerende goederen 
dient te worden voorafgegaan door de betekening van een bevel tot betalen. Het 
gerechtelijk wetboek staat perfect toe om deze twee executiehandelingen In één en 
hetzelfde exploot te betekenen, hetgeen overigens kostenbesparend werkt in het 
voordeel van de schuldenaar/eiseres. 

4.3. De eiseres beweert, maar bewijst niet, dat de woning te Intussen 
aan derden zou zijn verkocht. Het door de eiseres voorgelegde stuk 3 is geen Kopie van 
een authentieke akte van verkoop en vemieldt overigens zelf handgeschreven dat het 
een 'voorlopige akte' Is, wat dat ook moge betekenen. 

Bovendien heeft een verkoop van de woning aan derden geen enkele invloed op de door 
de correctionele rechtbank aan de eiseres opgelegde herstelmaatregel. Deze geldt 
Immers in rem en zelfs in geval van verkoop blijft de veroordeelde gehouden tot de 
uitvoering van de herstelmaatregel die door de eventuele nieuwe eigenaar dient te 
worden gedoogd en niet mag worden tegengewerkt. 

4.4. De eiseres beweert, maar bewUst niet, dat de herstelmaatregelen Intussen 
zouden zijn uitgevoerd. Uit stuk 4 In het dossier van de eiseres dient tE worden afgeleid 
dat het niet vast staat dat de herstelmaatregelen werden uitgevoerd. Bovendien dateert 
dit stuk (e-mailcorrespondentie met de wooninspecäe) van 26 november 2020 terwijl er 
op heden enkel executiemaatregelen ter beoordeling voorllggen die betrekking hebben 
op dwangsommen die verbeurd werden tot en met 25 september 2020. Om de eventuele 
onregelmatigheid daarvan aan te tonen dient de eiseres dus te bewijzen dat het herstel 
werd uitgevoerd voor 25 september 2020, hetgeen zij ntet doet. 

In geval de herstelmaatregelen uttgevoerd zijn dan dient de eiseres de wooninspectie en 
de lokale overhe{d daarvan te Informeren zodat een proces-verbaal van vaststelling van 
deze uitvoering kan worden opgesteld (zie art. 20bls Vlaamse Wooncode) hetgeen 
duidelijk werd uiteengezet In het exploot van betekening van 22 juli 2019 (zie stuk 2 
verweerder). Een dergelijk proces-verbaal llgt op heden niet voor. 

De bewering van de eiseres (In conclusies) dat de woonlnspectie zou weigeren om ter 
plaatse vaststellingen te komen doen komt ongeloofwaardig over en Is in leder geval 
(opnieuw) niet bewezen. 

4.5. , De eiseres kondigt In conclusies een procedure voor de dwangsomrechter aan op 
grond van artikel 1385qulnqules Ger. W. teneinde de onmogelijkheid te doen vaststellen 
om (minstens tljdelrjk) aan de hoofdveroordellng te voldoen als gevolg van de van 
overheidswege genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van de Covid-19 
pandemie. 

Op de terechtzitting daarover ondervraagd heeft haar advocaat verklaard dat deze 
procedure eerstdaags zal worden Ingesteld. 

Om deze reden vordert de eiseres In ondergeschikte orde de schorsing van de 
tenuitvoerlegging tot wanneer de dwangsomrechter zich terzake zal hebben 
uitgesproken. 

Het komt de beslagrechter in beginsel niet toe de tènultvoerlegglng van een uitvoerbare 
titel te schorsen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan zo'n schorsing worden 
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uitgesproken. Dergelijke omstandigheden zijn (1) misbruik van beslagrecht waarbij een 
schorsing van de executie dan kan worden beschouwd als een adequate vorm van 
herstel van de schade ten gevolge van het misbruik van beslagrecht (zie bvb. 
beslagrechter Antwerpen, 11 oktober 1984, R.W., 1985-86, 1502), (2) wanneer er over 
de draagwijdte van de uitvoerbare titel een ernstige betwisting rijst en er hierdoor 
onherstelbare schade zou worden veroorzaakt (Beslagrechter Brugge, 11 februari 1991, 
T. Not., 1992, 366), (3) wanneer de rechterlijke beslissing waarvan de uitvoering wordt 
nagestreefd tot stand is gekomen met flagrante miskenning van fundamentele regels van 
procesvoering (Cass., 1 april 2004, R.W., 2004-05, 1422) en (4) wanneer de uitvoerbare 
titel niet langer actueel of doeltreffend is (DIRIX, E. en BROECKX, K., Beslag, Kluwer, 
2010, p. 52 nr. 72). 

In casu zijn geen gronden voorhanden om de lopende tenuitvoerlegging tijdelijk te 
schorsen. 

4.6. Samengevat slaagt het door de eiseres aangetekende verzet dan ook niet. 

Gelet op het voorgaande Is er geen enkele reden om de stopzetting van de gedwongen 
tenuitvoerlegging te bevelen. 

4.7. De eiseres dient, als de enige in het ongelijk gestelde partij, te worden verwezen 
in de gerechtskosten (art. 1017, eerste lid Ger. W.). 

De gerechtskosten omvatten ondermeer de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in 
artikel 1022 Ger. W. (art. 1018, sub 6° Ger. W.). De rechtsplegfngsvergoeding is een 
forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk 
gestelde partij (art. 1022, eerste lid Ger. W.), In casu de verweerder. 

De vordering van de eiseres, in g/obo bekeken, is in essentie niet in geld waardeerbaar. 
Artikel 3 van het K.B. 26 oktober 2007 (tot vaststelling van het tanef van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger. W.) voorziet dienaangaande in een 
(ge'fndexeerd) basisbedrag van 1:440,00 euro. De beslagrechter richt zich naar dit 
basisbedrag. De eiseres vraagt overigens ook niet om één of andere herleiding van dit 
basisbedrag. 

4.8. De vorderingen voor de beslagrechter worden ingeleid en behandeld zoals in kort 
geding (art. 1395, tweede lid Ger. W.), en de inleiding en de behandeling van de zaken 
vinden dus plaats volgens de artikelen 1035-1041 Ger. W. 

De vonnissen van de beslagrechter zijn derhalve, gelet op artikel 1039 Ger. W., in de 
regel van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 
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OP DEZE GRONDEN, 
DE BESLAGRECHTER, 
RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK, 

Met Inachtneming van de artikelen 2 e.v. van de wet van 15 j uni 1935 op het gebruik der 
talen In gerechtszaken. 

Alle strUdlge en meeromvattende conclusies verwerpende als ongegrond, niet ter zake 
dienend en/of overbodig. 

VERKLAART het verzet/de vorderingen van de~ ontvankelijk doch ongegrond. 

ZEGT VOOR RECHT dat het bevel tot betalen/uitvoerend beslag op roerende 
goederen van 28 september 2020 volkomen regelmatig en rechtmatig is waar 
het strekt tot Invordering van (1) een bedrag In hoofdsom van 21.150,00 euro aan 
verbeurde dwangsommen en (2) de kosten van de tenuitvoerlegging, 

ZEGT VOOR RECHT dat het op 28 september 2020 betekende exploot In zoverre 
kan dienen voor de verdere tenuitvoerlegging lastens de eiseres. 

VEROORDEELT de eiseres tot betaling van de gerechtskosten en begroot deze kosten 
als volgt: 

aan de zijde van de eiseres: 
* dagvaarding: 188,50 euro 

* aan de zijde van de verweerder: 
* rechtsplegingsvergoeding: 1.440,00 euro 

,, aan de zijde van de Belgische Staat: 
* rolrechten: 165,00 euro. 

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtzitting door de beslagrechter In de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op 9 FEBRUARI 2021, 
waar aanwezig waren: 

, beslagrechter, 
griffier. 




